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Título Trabalho do Bolsista: Alterações no crescimento diamétrico da espécie

arbórea Eschweilera tenuifolia (O. Berg) Miers (Lecythidaceae) em relação com a

implantação de uma hidrelétrica na Amazônia Central.

Resumo

A Amazônia possui a maior bacia hidrográfica e floresta tropical úmida do planeta. Os igapós,

uma tipologia destas áreas úmidas, são áreas alagáveis banhadas por rios de águas pretas ou claras. O

regime de inundação destes rios ocorre em forma de um pulso monomodal e as espécies arbóreas

nestes ecossistemas desenvolveram durante milhões de anos adaptações morfo-anatômicas,

fisiológicas e bioquímicas para tolerar as inundações regulares e previsíveis. As árvores respondem

as condições desfavoráveis de crescimento durante a fase de inundação através da dormência

cambial, resultando na formação de anéis anuais de crescimento. A espécie arbórea Eschweilera

tenuifolia é adaptada a prolongados períodos de inundação e é observada uma grande quantidade de

indivíduos mortos nas cotas topográficas baixas a jusante da barragem da Usina Hidrelétrica (UHE)

de Balbina, localizada no Rio Uatumã na Amazônia Central. O presente estudo buscou avaliar o

^  impacto das alterações do regime hidrológico causadas pela UHE de Balbina no crescimento
pi diamétrico de E. tenuifolia em florestas alagáveis da bacia do Rio Uatumã a jusante da barragem por

^  meio de análises de anéis de crescimento que foi feito através de estudos dendrocronológícos. Foram
fP r
^  analisadas as taxas de incremento em diâmetro de 60 indivíduos. Durante o período total do estudo
^  (1825-2014) as árvores tiveram taxas médias de incremento em diâmetro de 2,44±0,66 mm ano"'.

Durante o período pós-barragem as taxas médias de incremento em diâmetro foram fortemente

reduzidas em comparação com o período precedente (7^2,01; /'<0,05). Observamos diferenças dos
impactos oriundo da UHE de Balbina em relação com a idade da árvores e sua distância fluvial da

barragem. Arvores com idades menor de 200 anos e aquelas mais próximo da barragem (<100 km)
sofreram mais impactos do que ár\'ores com idades >200 anos e mais distante da barragem (125-155
km). A forte redução de taxas anuais de incremento em diâmetro da espécie arbórea E. tenuifolia

durante o período da operação da UHE Balbina indica que as árvores perdem cada vez mais as suas

^^P^^idades de tolerar as inundações e continuam e continuarão morrendo nas florestas alagáveis de

igapó ao longo do Rio Uatumã, quase 30 anos após que a UHE iniciou a sua operação. A alteração do
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fragilidade das áreas alagáveís de igapó na Amazônia e a sua relação com o pulso de inundação. Isso

tem que ser considerado na avaliação ambiental de futuras instalações de barragem hidrelétricas na

Amazônia.
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INTRODUÇÃO

A Amazônia possui a maior bacia hidrográfica e floresta tropical úmida do planeta com uma

cobertura de aproximadamente 30% de áreas úmidas (Junk et ai 2011). Os igapós, uma tipologia

destas áreas úmidas, são áreas alagáveis banhadas por rios de águas pretas ou claras caracterizadas

por um regime pobre em nutrientes (Prance 1980). O regime de inundação destes rios ocorre na

forma de um pulso monomodal, com uma fase de cheia e uma fase de seca no ciclo anual com alta

previsibilidade (Junk et al 1989). As espécies arbóreas nestes ecossistemas desenvolveram

adaptações morfo-anatômicas, fisiológicas e bioquímicas para tolerar as inundações causadas pelo

pulso de inundação (Parolin et al. 2004) durante milhões de anos que resultou numa diferenciação

florística heterogênea e alto grau de endemismo nestes ecossistemas (Kubitzki 1989).

As árvores que compõem as florestas alagáveis crescem em diâmetro principalmente durante

a fase terrestre, enquanto que durante a cheia o crescimento é reduzido, chegando a cessar e

formando assim um anel de crescimento anual (Worbes 1985; Schõngart et al. 2002). Através da

análise retrospectiva de anéis de crescimento é possível datar a idade da árvore (dendrocronologia),

além de prover informações sobre fenômenos climáticos, hidrológicos, ecológicos e biológicos

ocorridos no passado (Fritts 1976).

Além dos eventos climáticos naturais (Marengo et al 2012), distúrbios antrópicos podem

também alterar o ciclo hidrológico e ameaçar a integridade dos ecossistemas. Grandes

empreendimentos hidrelétricos são responsáveis por alterações de impacto e magnitude ainda pouco

estudadas (Feamside 2005). A maioria dos estudos contempla apenas as perdas florestais nas áreas

inundadas pelas represas e deixam de quantificar e entender os processos que ocorrem á jusante das

barragens, onde o ciclo hidrológico também fica comprometido (Assahira et ai 2017).

A implementação da usina hidrelétrica (UHE) de Balbina na década de 1980 alterou o pulso

de inundação monomodal do Rio Uatumã, causando impactos ecológicos de grandes proporções

espaciais e temporais principalmente nas baixas topografias onde cerca de 30% das florestas de igapó

foram impactados ao longo de uma distancia de mais de 100 km da barragem (Assahira et al 2017).

Os autores observaram que a fase terrestre nas cotas topográficas baixas da floresta de igapó foi

suprimida durante vários anos consecutivos, resultando em alta mortalidade de espécies arbóreas,
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como Macrolobium acacüfolium (Benth.) Benth (Fabaceae) adaptadas à inundação sazonal induzida

pelo pulso de inundação regular e previsível.

O entendimento da relação do ambiente impactado pela ação humana com o crescimento de

árvores diretamente afetadas pela alteração do pulso de inundação pode ser avaliado com o uso de

análise de séries temporais de anéis de crescimento. Com isso, este estudo tem como objetivo

analisar o crescimento em diâmetro da espécie arbórea Eschweilera tenuifolia (Lecythidaceae) em

florestas alagáveis de igapó do Rio UatumI a jusante da barragem de Balbina comparando o período

pré-barragem e pós-barragem. Além disso, foram comparados os impactos da alteração do regime

hidrológico no crescimento diamétrico da espécie em relação com a distância da barragem e em

relação com a idade das árvores.

A hipótese do estudo é que as taxas médias de incrementos anuais da espécie arbórea

apresentam diferenças significativas entre os dois períodos. Outra hipótese é que as populações desta

espécie localizadas mais perto da barragem sofreram uma redução mais expressiva em comparação

com árvores mais distantes da UHE Balbina durante o período pós-barragem e que árvores jovens

apresentam uma redução menor em comparação com árvores velhas.

OBJETIVOS

Geral

Avaliar o impacto das alterações do regime hidrológico causadas pela usina hidrelétrica de

Balbina no crescimento diamétrico de Eschweilera tenuifolia (Lecythidaceae) em florestas alagáveis

da bacia do Rio Uatumã a jusante da barragem por meio de análises de anéis de crescimento.

Específicos

■  Calcular taxas médias de incremento diamétrico para os períodos pré e pós-barragem nos

sítios amostrais.

■  Comparar o crescimento da espécie antes e depois da implantação da hidrelétrica de Balbina

entre árvores jovens e velhas e entre populações mais perto e longe da barragem.
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Figura 1; Localização das áreas de estudo nas florestas alagáveis de igapó ao longo do Rio Uatumã a jusante da

barragem de Balbina. Os pontos indicam os locais de coleta de árvores de Eschweilera tenuifolia (10 indivíduos em cada

local), 74 a 100 km (A-C) e 125 a 155 km (D-F) distante da barragem.

Coleta de dados

As amostras de madeira foram coletadas entre novembro de 2015 e janeiro de 2016 pelo

grupo de pesquisa MAUA (Ecologia, Monitoramento e Uso Sustentável de Áreas Úmidas) do INPA,

que disponibilizou as amostras para este projeto. Foram amostrados seis grupos de 10 árvores vivas

de Eschweilera tenuifolia distribuídas ao longo de do Rio Uatumã numa extensão de

aproximadamente 80 km, 74 a 155 km distante da UHE de Balbina (Figura 1), englobando boa parte
da área da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Uatumã.
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Todas as árvores amostradas foram devidamente identificadas e os diâmetros à altura do peito

(DAP) medidos, com registro de localização geográfica (GPS), altura de inundação (visível no

tronco) e eventuais peculiaridades. Para cada indivíduo foram retirados dois cilindros de 5,15 mm de

diâmetro na altura do DAP com o auxílio de um trado dendrocronológíco. As amostras foram

coladas em placas de madeira com encaixe com o corte transversal posicionado para o lado de cima e

transportadas para o Laboratório de Dendroecologia do INPA/MAUA.

Preparação e medição de amostras

As amostras de madeira foram lixadas e polidas progressivamente com variados graus de

granulometria (24 a 600). Isso possibilita a melhor visualização da estrutura dos anéis de crescimento

que no caso de Eschweilera íeunifolia são caracterizados por uma altemação de fibras e parênquima

(Figura 2). O lenho inicial é caracterizado por uma faixa larga de fibras e o lenho tardio termina com

uma faixa de parênquima marginal (terminal), típico para a família de Lecythidaceae (Worbes 2002).

««•I
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O

iô

%

Figura 2; Anatomia da madeira da espécie arbórea Kschwei/era lemnfolia (Lecythidaceae). Os anéis anuais de

crescimento são caracterizados por uma altemação de faixas de fibras e parênquima com uma porcentagem maior de

fibras no lenho inicial e parênquima no lenho tardio.
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Após a preparação, os anéis de crescimento foram marcados com o auxilio de lupas e

microscópio. Com o uso do LINTAB (Rinntech, Alemanha), mesa digital de medição com precisão

de 0,01 mm, conectado e acoplado a um computador com o software TSAP-Win (Rinntech,

Alemanha) para análise de séries temporais, foram construídas curvas de incrementos correntes

anuais para os dois raios coletados de cada indivíduo.

3.4 Análise de dados

Foram calculados valores médios de largura de anéis de crescimento dos dois raios de um

indivíduo após sincronizar as curvas de incrementos correntes. As curvas médias das árvores

analisadas foram transformadas em curvas de incremento diamétrico e sincronizadas para obter a

datação dos anéis de crescimento. Foram calculados os valores médios com desvio padrão das taxas

de incremento em diâmetro para cada ano. As taxas anuais de incremento corrente em diâmetro

foram transformadas para cada indivíduo em mudanças relativas do crescimento diamétrico para

evidenciar tendências ao longo prazo (Brienen et ai. 2010; Schõngart et ai. 2015) aplicando a

equação indicada por Nowacki e Abrams (1997);

%GCt = [(M2 - Mi)/Aíi] * 100

Onde %GC, = percentual de mudança no crescimento no ano Mj = média de 10 anos precedentes

dos incrementos médios em relação com o ano í (incluindo o valor do ano t); e M2 = média de 10 anos

subsequentes dos incrementos médios em relação com o ano t.

Foram comparadas as taxas de incremento em diâmetro após a operação da UHE Balbina (1990-

2015) e para o mesmo período de tempo (26 anos) as taxas de incremento em diâmetro antes da

construção da UHE Balbina (1957-1982). O período durante a construção até a primeira abertura das

comportas não foi considerado na análise (1983-1989) devido a forte redução da vazão do rio

(Feamside 1990). Para testar se houve diferença na diminuição das taxas de incremento em relação

com a idade da árvore (efeitos ontogenéticos) foram formados dois grupos com idades menores e

maiores de 200 anos. Para estimar a idade do indivíduo o DAP foi dividido pelas taxas médias de

incremento anual (Worbes 2002). Para testar se houve diferença na resposta do crescimento arbóreo

em relação com a distância da barragem os indivíduos foram agrupados em dois grupos, um cora
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indivíduos até 100 km de distância fluvial da barragem e o segundo com indivíduos entre 125 a 155

km de distancia fluvial da barragem. Um teste-T foi aplicado para testar se as taxas de incremento

em diâmetro diferem significativamente entre os períodos pré e pós-barragem e se há diferenças nas

taxas de incremento entre árvores com idades diferentes e em relação com a distancia da UHE

Balbina.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No total foram analisadas as taxas de incremento em diâmetro de 60 indivíduos de E. tenuifolia

que apresentam um DAP médio de 51,1±25,7 cm e idades estimadas de 223±123 anos. As taxas

médias de incremento em diâmetro foram 2,44±0,66 mm ano"^ (Tabela 1).

Tabela 1: Valores médios e desvio padrão de diâmetro a altura do peito (DAP), idade e taxas de incremento médio em

diâmetro (IMD) de árvores de Eschweilera tenuifolia analisadas nas planícies alagáveis do Rio Uatumã a jusante da

barragem de Balbina. Os dados são apresentados por todos os 60 indivíduos analisados, por grupos de árvores com mais

e menos de 200 anos de idade e por grupos em relação com a distância fluvial da barragem.

N. de árvores DAP (cm) Idade (anos) IMD (mm ano'")

Todas 60 51,1±25.7 223±123 2,44±0,66

<200 anos 31 36,2±13,5 134±36 2J0±0,65

>200 anos ' T 67,0±26,3 317±112 ■ ^ 2,18±0,55

Até 100 km 30 41,4±16,7 192±93 2,28±0,63

125-155 km 30 60,8±29,6 253±]42 2,61±0,65

Durante o período de 1825 a 2015 (mínimo de cinco réplicas) observam-se tendências de longo

prazo de aumento de crescimento diamétrico da população seguido por períodos com tendências de

redução de crescimento (Figura 3). Durante o período pós-barragem as taxas médias de incremento

em diâmetro foram fortemente reduzidas em comparação com os períodos precedentes (Figura 3). A
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diferença das taxas médias de incremento em diâmetro entre o período pré (1957-1982) e pós-

barragem (1991-2015) é significativa (T=2,01; p<0,05), principalmente comparando os últimos dez

anos do período pós-barragem (T=3,51; p<0,01). Durante o período da construção da barragem as

taxas médias de incremento em diâmetro foram mais altas comparado com os períodos pré e pós-

barragem (3,28±0,45 mm ano"'). O decréscimo no incremento após o início da operação da UHE de

Baibina fica ainda mais evidente quando calculando para o mesmo período as mudanças relativas do

crescimento da população (Figura 3b) que atingiram durante o período pós-barragem seus menores

valores desde 1825.

1825 1850 1875 1900 1925 1950 1975 2000

V

E
<2

E
<D

5
c
0)

E
V£

3,0

2.0

 1.0

B
0.0

1 UHEBalbin^

UHE Baibina

1825 1 850 1875 1 900 1925 1950 1 975 2000

Anos

Figura 3. A) Taxas anuais de incremento em diâmetro e B) mudanças relativas no crescimento diamétrico de 60 árvores
de Eschweilera tenuifolia (Lecythidaceae) em florestas alagáveis de igapó do Rio Uatumã a jusante da barragem da UHE
Baibina (Amazônia Central).

Apoio Financeiro:

^CNPq
-rj

FAPEAM

Realização:

INPA COCP
UINlST^nODA

OÍNOA, TECNOLOGIA,
inovaçOes E comunicacOes



PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO INPA
RELATÓRIO FINAL

Em relação com a distância fluvial da barragem de Balbina foram comparadas as taxas de

incremento em diâmetro de dois grupos de 30 indivíduos cada com distâncias de até 100 km e outro

com distância entre 125-155 km a jusante da barragem (Figura 4a). Durante o período pré-barragem

(1957-1982) os dois grupos de árvores apresentaram um aumento significativo de taxas médias de

incremento em diâmetro, porém não há diferença significativa entre as taxas médias de incremento

diamétrico entre os dois grupos (valor T—1,15; /)=0,25). Para o período pós-barragem as taxas

médias de incremento em diâmetro reduziram significativamente para os dois grupos e há uma

diferença significativa (p<0,05) durante o período pós-barragem, mostrando que as árvores mais

distantes obtiveram menor influência da implementação da UHE de Balbina e as árvores mais

próximas da barragem sofreram maior impacto (7=2,08; /?<0,05) (Figura 4a). Durante este período a

redução das taxas de incremento em diâmetro foi significativamente maior para indivíduos mais

perto da barragem em comparação com aqueles mais distantes. (7=2,0 l;p<0,05).

Para testar efeitos ontogenéticos os 60 indivíduos foram divididos em dois grupos; abaixo

(«=31) e acima («=29) de 200 anos. Durante o período pré-barragem os dois grupos apresentam uma

tendência significativa de aumento de taxas de incremento em diâmetro que são maiores para árvores

com idades inferiores de 200 anos (7=9,39; /k0,001) (Figura 4b). Durante o período pós-barragem

as taxas médias de incremento em diâmetro dos dois grupos indicam uma redução pronunciada e não

há diferenças significativas entre as taxas de incremento em diâmetro entre os dois grupos, indicando

que árvores jovens sofreram mais impacto que árvores velhas.

A implementação da UHE causou mudanças no pulso de inundação monomodal do Rio Uatumã

resultando num aumento significativo dos níveis mínimos anuais durante os meses outubro-

dezembro (Assahira et ai. 2017). Isso resultou em inundações durante anos consecutivos nas mais

baixas topografias de florestas de igapó principalmente a partir do ano de 2000 resultando num

decréscimo significativo das taxas anuais de incremento em diâmetro das árvores de Eschweilera

ienuifolia. Durante este período Assahira et ai. (2017) observaram uma elevada mortalidade da

espécie arbórea Macrolobiam acaciifoUm (Benth.) Benth (Fabacae) que ocorre também nas baixas

topografias de florestas de igapó na mesma região de estudo. A supressão da fase terrestre durante

vários anos consecutivos ultrapassa as capacidades adaptativas das espécies de árvores,

especialmente daquelas populações estabelecidas nos extremos ao longo do gradiente inundável. Alta
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mortalidade de espécies arbustivas que ocorrem nas baixas topografias de igapó ao longo do Rio

Negro foram observadas durante os anos de 1971-75, num período em que estes ambientes ficaram

inundadas durante anos consecutivos em conseqüência de níveis mínimos da água elevados (Piedade

era/. 2013).
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Figura 4; Taxas de incremento em diâmetro de árvores da espécie Eschweilera íemnfolia em florestas de igapó do Rio
Uatumã a jusante da barragem de Balbina durante o período pré (I957-I982) e pós-barragem (I990-20I5) diferenciado
dois grupos para testar A) diferenças nas taxas de incremento em relação com a distancia da barragem e B) para testar
efeitos ontogenéticos.

10
Apoio Financeiro:

§iCNPq

Realização:

-Ty
FAPEAM INPA COCP

ot

MINISTtmO DA
alNOA, nCNOUMilA.

INOVACOES E COMUNICA0ES



PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DOINPA
RELATÓRIO FINAL

A alteração do regime de inundação causa danos ecológicos de grandes proporções espaciais

e temporais, tendo em vista a fragilidade das áreas alagáveis da Amazônia e a sua relação com o

pulso de inundação monomodal. Atualmente muito tem se discutido acerca dos impactos sociais,

econômicos e ecológicos da implementação de UHEs na maior hidrobacia do mundo (Feamside

2002, 2014, 2015; Castello e Macedo 2016; Lees et ai. 2016; Latrubesse et ai 2017). Entretanto, os

impactos das UHEs na Amazônia vão muito além da barragem e da área represada e mesmo com a

diminuição na área do reservatório, os danos ambientais ainda são alarmantes, possivelmente com

uma infinidade de distúrbios ambientais ainda a serem descobertos, principalmente nas planícies

alagáveis a jusante da barragem onde as alterações do regime hidrológico afeta a estrutura e

dinâmica das florestas alagáveis impactando os serviços ambientais que estes ecossistemas fornecem.

CONCLUSÃO

Neste estudo foi observado em florestas alagáveis de igupó do Rio Uatumã a jusante da

barragem de Balbina uma forte redução de taxas anuais de increuiento em diâmetro da espécie

arbórea Eschweilera tenuifolia durante o período da operação UHE Balbina. Arvores que

ocorreram mais perto barragem sofreram uma redução mais forí^ ̂ ^^rnparada aos indivíduos que

cresceram em locais mais distantes. Também foram observados dif®^®uças ontogenéticas e árvores

antigas (>200 anos) sofreram menos impactos comparados a com idades inferiores. A

forte redução das taxas de incremento em diâmetro evidenciada ^^usequência de períodos com

inundações permanentes indica que estes indivíduos perdem cad^ mais a sua capacidade de

tolerar estes eventos extremos induzidos por alterações antropogêu^'^*^^ ambiente. Isso indica que

as árvores continuam e continuarão morrendo nas florestas alag^^^^^ igupó ao longo do Rio

Uatumã até 150 km a jusante da barragem mesmo mais de 25 anos ® inicio da operação da UHE

de Balbina. A alteração do regime de inundação causa danos de grandes proporções

espaciais e temporais, dado a fragilidade das áreas alagáveis de ig^P*^ Amazônia e a sua relação

com o pulso de inundação monomodal.

Futuros estudos deveriam comparar as taxas de incremento ^'^divíduos da mesma espécie

ao longo do Rio Abacate, afluente do Rio Uatumã, que não sofreu ̂ ^^^^^^ÇÔes do regime hidrológico
pela barragem de Balbina. Como muitas espécies tropicais formara 'ie crescimento distintos em
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florestas alagáveis (Schõngart et ai 2002; Worbes 2002) recomenda-se de expandir os estudos desta

_  natureza para outros no na bacia amazônica e outras grandes hidrobacias no Brasil e outros países em

^  que UHEs operam por mais de uma década para realizar estudos comparativos.
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